
Snickarglädje i Sverige AB - 2020 
 

Produktfakta Snickarglädjes utåtgående Allmogefönsterdörrar 1+1 
 

Vårt 1+1-fönsterdörr i standardutförande. 
 
Material 
Furu i karm och bågar. Virke av absolut toppklass. I skogen utvalda rotstockar av minst sekelgammal 

Norrländska furu. Tätvuxen, kådrika och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. Uppfyller 

standard SS 818104. 15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även montering av 

tätningslister vid färdigmålat. 

 
Karm 
Kopplat och utåtgående. 45x115mm. Profilerad insida. Tröskel i lackad ek. 
 
Bågar 
Sidostycken 67 mm, överstycke 45 mm, bottenstycke 90 mm. 
 
Tätningslist 
Vit siliconlist. 
 
Glas 
3mm planglas i inner- och ytterbågen. Som tillval finns energiglas för innerbågen samt olika glas med struktur 
för ytterbågen, se vår tillvalskatalog 
 
Beslagning 
Gångjärn 1222–85 förzinkade. Önskas övermålning finns detta som tillval. 

Spanjolett Assa FIX standard, ej låsbar. Låsbart och säkerhetsspanjoletter – se tillvalskatalog. 

Koppelgångjärn 1201 (elförzinkade). 
Koppelhake Trygg nr. 4. 
 
Handtag 
Invändigt Assa Fix 83N. I pardörrar endast i gångdörren. 
 
Cylinder 
Ingår ej i standardutförande – se tillvalskatalog. Vid köp av låsbar spanjolett ingår förborrning för cylinder på insidan. 
 
Broms Fix 150 
Ingår ej i standardutförande – se tillvalskatalog 
 
Målning 
Alla linoljemålade fönster grundoljas med kinesisk Tungolja innan grundmålning. 

Sprutmålade med impregnering från Tikkurila. 

Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engvall & Claessons, vitmålat. 

Alternativ 2. Sprutmålad med vattenbaserad fönsterfärg från Tikkurila, vitmålat. 

Alternativ 3. Grundmålat med linolja eller vattenbaserad fönsterfärg. 

 
Speglar 
Halvfranska speglar in och utvändigt. Frisade. Tillverkas i fuktfast MDF och tål fukt. Utsidans nedre del med 
droppnäsa i furu. Vi kan även montera en smal stående panel med droppnäsa på utsidan. Extra kostnad. 
 
Kitt 
Linoljekitt som övermålas av köpare eller av oss till en kostnad. Vi erbjuder LAsealkitt. Ett modernt kitt som kan men 

inte behöver målas över och finns i 7 olika basfärger som vitt, rött, grönt, brunt, beige, grått och svart med specifika 

NCS-kulörer. 

 
Spröjs och profiler 
22mm spröjs av sekelskiftestyp eller 20–30-talstyp. I standardutförande i ytterbågar. Båg och postprofiler från 

tiden. Ritningar finns på vår hemsida som länk. Spröjs i innerbågen är möjligt. 

 


